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toj en la Urbo ni trovas .nkan 1F.’A--. -bre «n. 
vy*  Ĉeĥoslovakio, Ivon Bs>orov,Bulg.xic. Mi 
;a ari ĈS1A., vigneto» al tio Bapltte ostos SF. 1- 
■'.' pri Al frei Sobri

* •. , . V ■.. * *

ste Ia libro estas majstra kaj alloga. Si esye« 
libro kaj ni nia bon: kunlaborante T.Kuniru.

B

I 0 I ĝ G b J ■» • . «r^ner cito-Pressn Bo intri*cia  kan-
Hi>’-iĉclr 3 kore spoaĵ^f ,^«1»

ference,kon jre se afi v^ihlab vhstr. 4ĥ 2S®I<3£ b,Svi?a •
Skribi al »:ro H-nsi ^o>-»ilin. Tielmaniere ni penetros-.ie n 
«MOv. frue,por ke £»???» r"$£„ tSt»onl.-*-p«  jrdrtM» 
post 1<E, enla ĵurnalista» sitrw
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LA_ JSJ-'oA3°f. OBAJ _H£JCTIKE_.rOR_KAJ_^’Ĉ^_:;ĉ^3^X-'- 

2:r■•_'■_■_ kiu redokt-sla turile».

Postf.oh 539, Zurich g£ ,8vlslmfĉv,cftG 
esperanto. E' oug. n:rc 194? «1 trcvjfc la 
prtsldent pl&diert onf Bspcrapwn ■•>* »

Redaktoro Ee::rp Kojlseon ,KlSA.1Svt-d-l.^r.l^. 
kolon ' ’ - —
SKAJ li publikigis longan a-----  -,.

: .
Retero torlah 4:1WJ& ',S»«iU »>'-

Veita /n: rr' 4-5 -19457sSr!»ls rri - f-1'‘ iv’ĥĵ.T*4  ;lut
pri sia bona kunloboro tom T.Kkrisu,ĵopresio.Pri 7E» li skribas inter

Van an pasintjara kolekto de ni - facita r.i skribis pri praktika 
uzo de Esperanto en ĵurnalista laboro. U: tiu fako tre 1 cnainca estas 
1 a laboro*de  la " lutnonda Esperantista Ĵurnalista Asocio / TEJA/, 
kiu or&anisas la peresperantan kunlaboron de ^iulmdaĵ ju^aallstoj- 
esperantistoĵ.Diro Unger en Svi si .ande eldonos' Espcroaito-rross -inter. 

infoxT>on servon,kiu disponas eĉ pri foto-arniw « Esperante foj. 
iĝas timaniere vere praktika llo por internacia intersango de lnfor*  
noj kaj porsovetaj kontribuaĵoj ” - .

Ĵurn^l_istc_It^in_Dierks_,Nt derivado,novelektita en la estraro de IBJA. 
kiu partoprenis en la socipolitika kurso en Viskadaler.,Svcdlnado,skrib- 
is pri la kurse al la nederlanda ĉefministro IV.Drc-ss,kaj raportis ol 
li pri la kurso kaj 'raportis ke svedaj goletoj tradukis lian artikoloj 
pri 1 a indone s a d en ando»ur i gi n ale verkita en esperanto:

La ĉefministro Dress respondis:
" Mian plej' bonon dankon pro via letero de julio pasinto kaj pre 1?. 

emetita artikolo pri Esperanto en la prektiko. Mcnkcnprenoble ni ŝate 
konstatis,ko la artikolo de mi pri la Ĥindoncsia politiko verkita,trovis 
intereson an Esperantistaj rondoj kaj kontribuis ol kompreno por la 
Nederlanda starpunkto. . ■

La tato kunveno en Svcdio,kiu.n vi priskribis,denove atestas,kien 
Esperanto kiel- mondhelplingvo povas signifi -oor la internacia kontekto.

LA MINISTRO-PREZIONTO/
N.JRKBS

Kabinet van dan < - - t '
Ministcr-president 's tirdvenh ge i Aug. 1949 ,Ilein 1915 No 4

-

Ne d^kt o r 0' K i ii o K ave n iu s, K’RaU, Ei:uulando, raibliklris en 1' <*' r'tc WSX Mmo<u&Tna»tT)e&ŝjn7 So“^?tlkSoE prf

1- packongreso en Japanio. En sama n:ro estas akrigita pri TEJA. En 
1»5,1949 li tradukis artikolon pri la bulgara ju:Pilaroj 

io.v pri Laborista movado kaj esperanto 
n ’ SANOMiLEH TIMIES-JOUTJNALISTEN-finn^knj svedlingva fakorgano de 
la Ĵurnalista ascoio -aprila n:ro-Kavenius publikigis Ioregan artikole'.', 
pri esperanto k..j ĵurnalismo kaj pri TEJA. *

9,9 Kavenius havas artikolojn pri esperanto ,i.a. pri 
rTtii4{iJĵ trabado al olioj landoj pere de TOa . En la ruro 'do 7.9 
li tradukis artikolon el Bulgara TEĴA-Bultcno. ' > >’■ •

Io ~,’ITET5l'^ZA~h7v*T« ,taV7‘- ~^'iri'e^^::* Ĉeĥoslovakio en Io 6Iusemajna Jam.'. 
''Samideano" Port- re+ntJi^X ice^oncn Pri esperanto: sub La rubriko! 
Pri cspe7nneiitĉdXi ^iTS*

rna*
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Neniu plu petas 
la kunsidon.

jNFORMl1'®
• 5 ’ *

* ' > j

tl].olo de Bourne1— er sljfJ kajtoj? • la
Daŭrigo: Protoko!-------  TEJA-me»^°iŭ5 voĵagoĵ estas tre

„nin po™3 eks. senp'^^prA , tamen TEJA povrs
Kl.J”„gVs ke tioj ™lte espe? , «

diskuto "°^r£ landoj. M “Jaj ĵurnalistaj 
“KrSjel 1 .
naciaj instancoj. ■ plejmulte de eaperaiitaĵ ga_

s:ro Sekc.^^AJ.gma^re(iĉltitJ ^ofonna„ kaj,eĜ se ĝi aper
Z? «zetoj-JlmenaŬ um-estu kaĵ entenaĵo ni ordinaraj ĉin.
^/ĉtumoLte,pli konforma,lan fo^ de vera ĵurnalo,ne revuojn per 
t Li gazetoj. Ni eei1» ,Jtion' ebligos,du per kunlaborado de T2J*.  
eldono kiom la cirkonst^no. 3 J* estas unuanime akceptita.
anoj al aliaj gazetoj, liu px r . ... g|

la parolrajton kaj je 16.30 s:ro Julin fermas

Bornemuuth f9-cji.de augusto 1949 
La sekretario •

Andrb Remond

Kontrolita: Teo Jung
Tibor Sekelj . ' ■ ’ :.

PARTOPRENANTOJ_EN LAJĈONFERENCO . DE_ TEJA_EN BOURNEMOUIH _1949

Einar Alonson,Goteborg,Svedlondo 
Teo Jung,Schwenibgen,Nederlando 
Esbjorn Ahlqyist,Goteborg,Svedl. 
fiustav Ktihlmann,Kopenhago ,I)anl.
AndrbRemond,Parizo, Fr&ncujo 
Gabriel Katzionka,Vieno , Aŭstrio 
Gerald C. Tervis. Redduch,Angl» 
Benjamin C.Camozato, Brazilio 
Acidalia Linea Camozato .Brazilio

Kiihlmonn, Kopenhago, LcjiLando

Argentlo
Egiptujo

Obs.: Ni 
membroj 
X
XXx*Xxxx

1» Austrio
1> Franculo

usis UĴO-io
mem en la PaPero~,kIuMx

X x x X X X X

T,L.C.Bluett,London , Anglujo 
Chun-chan Teh, Feiping,Ginio 
Tibor Sekelj , Buenos Aires,Arge: 
Asta Hansen, SI agei se, Danlando 
0. Thormod sen, Aaugesund, Norvegio 
Teodor Julin,Stockholm, Svedio 
Eva Julin,Stockholm,Svedio,gasto 
Gi anneli as , Gavles,Lyon, Francaj c 
G. El Munn, SHEFFIELD, Anglujo

■ 'v^^^sson> Linkoping,Svedia^ 
Jeji Stronne,Malmĉ5,SveduJo,gasto 
J-nga Maj Adamson,Got.eborg,S’’ ĉ.;

2> Nederlando 4’ Cinu-5° x»
. ^do 1, Norvegio 1, Svedujo 7. 

'•Ŭ lando lafi n ■> . ■ ’ .
* - cinki1 l‘Jkribmaniero ŭe 1?- Llivers.'J

dum la konferenco,
X 3T V v■ x x X x X XX xxx X X

cji.de


4INFORMILO de TEJA, n:ro 8-9

Daŭrigo : Protokolo ĉie Bournemou th
Kiajn favorojn povus akiri TEJA-iHemoroJ per si^J kartoj?-^ 

diskuto montras ke tiaj favoroj ,ekz. senpagaj vojagoj estas tre 
diversaj laŭ la landoj. Ni ne povas multe esperi,tamen TEJA povr8 
helpi kiel peranto apud la naciaj ĵurnalistaj societoj aŭ aliaj 
naciaj instancoj. ; ’ ■: *

Siro Sekcii ,Argentino,pledetas ke plejmulte de esperantaj 
zetoj ne estas ĵurnalismaj ,redaktitaj de nefakuloj.Li deziras ke ni 
aj gezetoj-almenaŭ unu-estu malpli " Revuoform a* ’ kaj,eĉ se ĝi apere" 
nur ĉiumonate,pli konforma,lou formo kaj entenaĵo al ordinaraj Ĉ n/ ' 
tagaj gazetoj. Ni celu do al kreado de vera ĵurnalo,ne revuo^ĉu 
eldono kiam la cirkonstancoj tion ebligos,ĉu per kunlaborado de 
anoj al aliaj gazetoj. Tiu propono estas unuanime akceptita. ' ^'L'

Neniu plŭ petas la parolrajton kaj je 16.30 s:ro Julin fermas 
la kunsidon.

Bornemuuth -9-on de augusto 1949 
La sekretario -

Andrb Remon!

Kontrolita: Teo Jung .■
Tibor Sekelj

PARTOPRENANTOJ EN LA KONFERENCO DE TEJA EN BOURNEMOUTH 1949

Einar Adamson, Go t eb 0 rg, Svediando 
Teo Jung, Schweiiihgen, Nederlando 
Esbjorn Ahlqyist,Gbteborg,Svedl, 
fiustav Kdhlmann,Kopenhago,Dani. 
AndrbRemond,Parizo, Francujo 
Gabriel Katziahka,Vieno,Aŭstrio 
Gerald C. Tervis. Redduch,Angl, 
Benjamin C.Camozato, Brazilio 
Acidclia Linea Camozato,Brazilio 
Bertha Retire.Londono,Angluja 
Tadros Megolli, Cairo,Tgyptujc 
Bodil Ktthlmann,Kopenhago,Deni ndo i

T.L.C.Bluett,London , Anglujo 
Chun-chan Teh., Peiping, Ginio 
Tibor Sekelj, Buenos Aires,Argea 
Asta Hansen,Slagelse, Danlando
0. Thormodsen,Aaugesund,Norvegio 
Teodor Julin,Stockholm, Svedio 
Eva Julin,Stockholm,Svedio,gasto 
Giannelias, Gavles ,Lyon, Francaj0 
G, E L Munn, SHEFFIELD, Angluj 0 
Albin Olsson, LinkSping.Svedlanĉ.o 
Jen Stronne ,Malme!,Svedujo,gasto 
Inga Muj Adamson,G3teborg,Ŝvĉi,g:

Argentio
Egiptujo

Obs.: Ni
membroj
X

1, Austrio 1, Brazilio 2, Britujo 4, Cinujo 1, Danlando 
1, Francujo 2, Nederlando 1, Norvegio 1, Svedujo 7.

uzis ujo-io aŭ lando lofi. la skribmaniero de la diversaj 
mem en la papero ,kiun cirkuladis dum la konferenco.
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K-° Mm, t ,D O_ _L£ T E 3 /. on 1P p, T , ':^'rj 5
■ ---------- —'— ^kongre eo deJPJ^Rla
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Lu kunsido malfe rmiĴ&Tin v. ir u n . • ■
anto en Parizo konatatas la Ĉeoeton‘d2’ 3 Anlre R0Oon4»SAT-per-

• S-ino Hilda stovena ol Londono, 
q’?n n+?rl£ Ka^lo0On ®1 KisaaSvedio 
o.ro Otto Brcuidsma cl Zw61Ĵ* <osro .Andre Remond ol SarUo^er?

T ,. v,?^?^emond 4«“a“» i« ianiiistttM por la prozld-.-tooe «• 

estan unuanime akceptata. ■\ 
kunsidon kaj petas siron Remon! esti

S:ro Romond 1 H i raporton, l.. prezi! . _8

»Pft la punkto,1 u kiu la TEĴA-anoi devas ranorti 
, > ia ĵu nir Io rimarkigas ke la ftia estas info rm~‘ P2-

tendenon kai neutrala. Ciuj konsentas ke tsentendenoa” es?as^nkaa 
informo utila por la' adresaro.

• *’ 4N^

Oni profitas la okazon por esprimi la deziron ke ĉiuj TEĴA-anoj 
respondi plĉj cknrate ol la demandaro de la estraro kaj oni gratulas 
la kolegojn Johunsson kaj Adamson,subskribintoj de la raporto, 

ro Remond legas la flnraicon raporton,kiu estas akceptita.
• < - -

klarigo estas ke tiu kotizo rajtigas al reklamo por TEJA en la 
Cetere la demando Ĝu .TEJA povas konsti-

C1 estas nur diskutinda kion

lu kuneido,
S:ro Konfeson jesas kaj 
K.rlsson mclformas la 

protokolanto. Li cJcceptas,
t

ĉu iu havas lon
S;ino • Stevens 

la tendencon de s

mordcn raporton. La

Ja°^ejj|J°djPla lesplŝM de janson rl la artikolo de

q • PQ KOUiOJlU. XU£rUl3 A XA*’^*U*V x x vvujn.AU VOVU4D V

ĵnmenjs:lno Stcvofts'demandas kial TEJA pagas oliĝkotizon^al U
■■. C' 'V2-‘rd,‘-A;'y <■ U

j ari ib ro, kiu, e st as. t caiga, 
tui frakoion en SAT ne estas aktuala.

t''TEJA-anoj-SAT-
“ie-A. Remond.: '

Post la logado lu prezidanto demandas 6u ni subtenas la respondon 4e La reagdo estaa Jesa kaj fce- la ĉeestantoj Ilias al

la ostraro.’’ kaj estas konvinkitaj ke la estraro laboras por pli- 

bonigi en Irenaa f.zeto "L> Aurore",
traduk*  frkspfr nton 4o amito llu.Ol estis sutlJe grava joto ton- 
tr V1U.K li., cspcr nrooonas ke oni respondu al la audere,
trad ;esperant^. La.f J*®  cstu transdonata ol Alonson,pere de

Propona akcepti t^-La ar J’' respondos mem, ofici ale, je la nomo
Romond,kaj s® AdnmB°5f>m'^'Phe‘ii03 lin pri la franoa redaktado de 
d< TEJA. Se bezone,Remond neapos aaj* ix

lu respondo. . nrouono de kandidato kiel neva tsi-
La lasta 4«“<'n4'>„?’t2f2 vorner Oiesird,nortinta. Vnnanlne estas 

rara menbro .anstataue o. J^stower,s el London. .
- kOJididatuOO de 8jina o»»w nrezidtuito dankas al Se- 

ontas diskutotaj demandoj .La prezida™

.. „ . „j ni ia TEĴA-kunsido de Boumemouth
decidito transdoni

la saluton ie l:i TEJA-ktiua. insidon je la 16a
La prezidant. protokolanto

Andrb Remond

akceptata la 
Ne Plu 

estontoj • 
Istas 7BĴ A- kun eldo do P ori zo,
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fo t r J * ReĜ. • T P p 'lti f? t 5Esmm Jur.i listo Win Dem.s^ Le^. 942 03L0, Borvegu.
Redaktoro krnfinn jenBsou^

AnstateaicJito j :F

Redaktoro John Johansson, Stdckholm, Sveduja _ -
Redaktoro Viktor A. Jstlund, Gustaf sgat. 5, GA7LE J3vedujo 
Red Atoro H.C.Nielsen, Amts Atis ,EILLEPCD,I)'nl ando

Agnes Hortensen,TegelstrupsveJ 31,KdpZNHAO, 
Hilda Stevens, 25 ,Chelco t-stju.zTe, Regenta P~rr

TONDOJ 'J.i

EedcJctoro Viktor A.

Jurnalisto 
ĵurnalisto

a
f

* F

E.Ahiqvist,G3teborgs-Pogten, GŬTE3CRG , Sveti mae
VolfriĉL G3rmsscr.,H Ha:idspo3ten,Halffi8tad,SvedIarda 
xxxxxxz ' mri? xxxxxz.x zzzzzĵcz: ,1« iilii zzza

9

Revizoroj:
Redaktoro
Redaktoro
Xxzxzxxxx
JOVAJ KIMBROJ: 1 ■
120 ?r®nyal lums,redoktoro,Sokol-

ska 29,PRAKA II,ĉeĥoslovakio
• 

121.Janis U rura,librotenisto kaj
Ĵurnalisto, Grones Lc_nd.str.14 
[20 b) GCTTINGEJ,Germanujo
J. Zeman ,red. de "Prace" . 
str.Benefeova 28, JIHLAVA,

Ĉeĥoslovakio

122

1 p?A. «vr</

124

125

•126

Stefan Ĵeemann,Jelenia ni.
5.1.II p 7,BRATISLAVA, Ĉeĥo si.

130

131 lon- Kun Bci, 159 Ki-Ju 
l-a strato, Sen Loi-Iun 

SEOUL .'KOPIEJO

132

133e

134

Eugenette Royer,Franca Bsper. 
Radio/ Centra Esperontista 
Librejo/ 41 Rue Lescartes

PARIS, Franaujo

127 
bertstr.

D: ro

j vae Eycheune, Ffmc U ntif jH- 
re,?AMIERS /Arige/ Franculo

JF
Siegfried. Ziegler, Engel- 
7 (13 b/KUHCHEI-PASinG

• Germanujo

105
135

136

137

LA
129 Sven

W 9

4- • M «

ijB, Arthur S. Kmei ,1121 Ko 
Cent ml Ave Apt 12 D.
Gii£. IALE 2,California ,USA

129.Frank Haiti rnĉ}2? Hamilton 
,LUmJ0N K 5, influjor*• V*M*t  * K


